
  
                

  

 
 

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
دائرة  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  

في  مدیر�ة الضر��ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل مة المضافة, الق�

منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة 
   یتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة:علمًا أنه س ,المراجعة المشار إلیها أعاله

 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف

 RR157743808LB 379 تر�ستار غروب ش.م.م

 RR157742073LB 6461 هاوس اوف سبورتس ش.م.ل

 RR157745211LB 7179 بیروت ش.م.م -هارد روك كاف�ه 

 RR157742192LB 7939 اللوازم والخدمات "اوماس" الشرق االوسطشركة االت المكاتب و 

 RR159849801LB 8484 ف.ت.م.ل ش.م.ل

 RR159863128LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR159857184LB 11093 برومارك ش.م.م

 RR157741475LB 11819 دار میوزك للصحافة والط�اعة والنشر والتوز�ع ش.م.م

 RR157742042LB 11829 ن�ة للتعهدات العامة ش.م.مالشركة اللبنا

 RR159857768LB 13475 صالح ابراه�م شمعون 

 RR159862290LB 46855 شركة سو�د العصر�ة

 RR157740293LB 59020 كاف دي برنس

 RR157741237LB 62868 مؤسسة سمیر خوري للتجارة

 RR159862309LB 65205 قره بت زاوزاوج�ان وولده

 RR159851717LB 89424 . قصارج�انمؤسسة ه

 RR159857944LB 108934 واسكان اغوب قلیجي

 RR159863180LB 110281 شركة غرانیت الند ش.م.م

 RR157741515LB 127474 محمد حسین الشامي

 RR157742060LB 132204 )2مؤسسة علي شعیتو التجار�ة (ف

 White Land 132750 RR157741311LBمؤسسة وایت الند التجار�ة 

 RR159862184LB 158201 محل ف�صل القعسماني

 JOMARO 161651 RR157742935LBمؤسسة جومارو التجار�ة 

 RR157742095LB 166075 الشركة اللبنان�ة لالتصاالت ش.م.ل

 CLADEX 180679 RR157740982LBمؤسسة كالدكس 

 RR157741841LB 187164 محمد حسیب حلمي شع�ان

 ALIMENTATION AL RIHAB 189865 RR157741991LB ش.م.م

 RR157741815LB 195240 محطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري ال�اس كفوري 

 RR157743312LB 195276 لوردیني غروب ش.م.م

 RR159862153LB 195276 لوردیني غروب ش.م.م

 RR159853196LB 197456 شركة جناي ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 یة الضریبة على القیمة المضافةمدیر
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 RR157741501LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR157743082LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدین توفیق حاسبیني

 RR157741339LB 199669 هدالین لالعالن والتسو�ق ش.م.م

 RR159861935LB 216582 مجموعة موزار العالم�ة ش.م.م

 RR157742175LB 221043 مؤسسة حنا ابراه�م للتجارة العامة

 RR157742833LB 226668 شركة رول مار رفول ش.م.م

 RR157743989LB 227491 مؤسسة الر��ع للتجارة العامة

 RR159857992LB 227773 شركة الشرق االوسط للم�اني والتعهدات ش.م.م

 RR157740231LB 234315 غسان جدعان ز�ن الدین عمیل جمركي مرخص

 RR157743414LB 246883 احمد ق�الن سل�م ب�ه

 RR159862365LB 248676 حبها حسان حسن بدر الدینمركز معالجة الم�اه لصا

Middle East Pharmaceutical Products S.A.R.L 249946 RR159849894LB 

 INVOGUE 250546 RR159862935LBان فوغ 

 RR159862096LB 256413 م�الد حبیب الخوري 

 RR159858159LB 262793 شركة قطب للتجارة العامة (جواد قطب وشر�كه)

 RR159861541LB 270565 ؤسسة اللبنان�ة السور�ة لب�ع ال�الت المستعملة(ز�اد حراق)الم

 RR155598515LB 272198 جرجس �عقوب ابو رستم

 RR157741299LB 273770 الشركة البیولوج�ة لمواد التنظیف ش.م.م

 TWISTER 297335 RR159853505LBشركة تو�ستر 

 RR159862140LB 303499 ر�اض انطونیوس عبدو

 RR157742113LB 306407 احمد سل�م محمد عدنان السعید

 RR159858321LB 307577 الجنوب �الست�ك

 RR157741617LB 307839 النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سل�مان احمد ابراه�م

 RR159857476LB 311806 احمد عبد الجلیل غانم

 RR159863202LB 313042 الشركة المتحدة للمواد الك�مائ�ة ش.م.م

 eau H2  314484 RR159853545LBانترناشونال ترایدنغ اند انفستمانت 

 RR159858437LB 359061 ( مهران ابره�م قهوج�ان ) BEVALCO -ب�فالكو 

 RR157741360LB 370494 ز�ن الدین ز�ن الدین التجار�ة ( ز�ن الدین سل�مان ز�ن الدین )

 RR159863216LB 392625 الشركة العر��ة المتحدة ش.م.م

 RR157741435LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR159856144LB 476898 شركة االقمشة العالم�ة ش.م.م

REGALO SARL 494944 ر�غالو ش.م.م RR157741838LB 

 RR159861555LB 496588 مكرمة اسعد نقوال

 RR157741285LB 504133 ود )بیت التخار�ج ( كر�م محمد عب

 RR157740333LB 553105 شركة میجا للتجارة الدول�ة ش.م.م

 RR159858485LB 567744 كر�ستال كلین (جورج حنا عط�ة)

 RR159862065LB 570730 عمر احمد العجمي

 ulec 571764 RR157744128LBالمجموعة اللبنان�ة االمارات�ة المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR159856192LB 600285 سام�ا وغادة هواو�ني وشركائهما-�كهدات

 RR159856215LB 652075 جدعون وشركاه-بروفسیونال سرف�سز 

 RR157741170LB 656298 سلطان ابراه�م الحسن

 RR157742215LB 675059 مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقیف )

 RR159857811LB 689284 ابراه�م حمود احمد

 RR159858746LB 743209 غر�ن فیلدز ش.م.م

 RR157742158LB 824845 شركة اخشاب العالم ش.م.م

 ZARAAN SARL 832819 RR159861422LBشركة زرعا ش.م.م 

 Themeliosi s.a 835541 RR159863176LB -فرع لبنان-ثمیلیوسي ش.م 

 RR157743785LB 874568 الوطن�ة للتجارة والتعهدات ش.م.م
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 RR157741308LB 895040 ع�اس محمود منصور

 Winchester 923631 RR157744065LB- محمد عدنان ق�اني

 RR159863193LB 964787 شي زخ�ا ش.م.م

 EL PALADAR SAL 994134 RR159856379LBال�الدار ش.م.ل 

 RR157742263LB 1174967 سمیر عصام الز�ن-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

لخلفرمضان حسن ا  -Children Land 1192409 RR159856643LB 

 RR159856657LB 1192765 مؤسسة خلیل مرهج

محمد مفضي حمود-  RAFIF’S CAR 1195756 RR159856665LB 

 RR159859123LB 1206009 عالمه لصاحبها هاشم عبد الكر�م عالمه SWISS CARمؤسسة 

 RR157740090LB 1208426 ال�اس شلهوب للتجارة

 RR157741550LB 1225254 شیدادا ش.م.مشركة 

 RR159863264LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeتوفي اند كوفي 

 RR159861802LB 1312013 روف توب برودكشن ش.م.م

 RR159862975LB 1342931 ر��ع الحاج للتجارة

 RR157741736LB 1344186 شر�ل فارس حنون 

 RR157743343LB 1352682 اللبنان�ة للتجارة والخدمات

 RR159861816LB 1370346 كرم ال�اس نصر هللا (ابو صعب)

 RR157740130LB 1425586 ولید خالد البرادعي

 RR159861453LB 1430081 توما هوك ش.م.م

 RR157741974LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

 RR159854735LB 1487591 یوني فود انفستنمت ش.م.م

 RR157741546LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR157744145LB 1577252 شركة یوتیلیتي سولوشنز اي تي ش.م.ل.

 RR157741563LB 1616490 شركة ن�ع م�ة ش.م.م

 RR157743860LB 1693394 داود لتوز�ع الكومبیوتر

 RR159859260LB 1722068 شركة ج�مكو ش م م

 RR159856056LB 1733136 ز�رك محمد صالح شیخو

 RR159856060LB 1733144 صالح سداحبدر الدین 

 RR157741461LB 1733147 حسین عبد الرزاق الداشر

 RR159857167LB 1734169 شركة عودي و عبد الوهاب التجار�ة (اخالص الدلوحي و شركاؤها)

 RR159857224LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR159859300LB 1772643 شكري سمیر عبدو

 RR157742008LB 1791728 معمر ع�اس العبد علي

 RR157741149LB 1791752 س�مون اوهان�س اوهان�ان

 RR157741166LB 1792046 حسین العبد العمر

 RR157741152LB 1792105 محمد نور ذ�اب الف�اض

 RR159857842LB 1824228 مؤسسة یوسف للتجارة العامة

 RR159859375LB 1848980 لصاح�ه هیثم أحمد راضي القطب -محل هیثم القطب للتجارة 

 RR157742161LB 1875137 غسان عمر حمد

 G.S.T( 1890597 RR157743856LBعلي احمد غندور (

 RR157741988LB 1909010 الموسوي تراید للتجارة والمقاوالت

 RR159859429LB 1913549 طنوس للتجارة

 RR159855299LB 1926528 اسور ش.م.ل

 RR159857119LB 1948503 اوتو سایلز سیتي

 RR159855339LB 1958616 شركة زغیب للصناعة والتجارة ش م م

 RR159859494LB 1991206 0م0م0شركة االخرس غروب ش

 RR159855988LB 2025905 هالل منصور وشركاه -اندومدكس 
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